
  

1ο Ενημερωτικό Δελτίο 

Τι αντιπροσωπεύει το έργο ENGAGE… 
«Εάν μορφώσετε έναν άνδρα τότε 
μορφώνετε ένα άτομο, αλλά εάν 
μορφώσετε μια γυναίκα τότε μορφώνετε μία 
οικογένεια (ένα έθνος)». Αυτό το γνωστό 
ρητό αποδίδεται στον Γκανέζο ακαδημαϊκό 
Dr. James Emmanuel Kwegyir-Aggrey. 

Το έργο ENGAGE απευθύνεται σε όλες τις 
μετανάστριες και σε όσους εργάζονται για την 
υποστήριξή τους. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι 
οι γυναίκες και τα παιδιά πλήττονται 
περισσότερο από την απομόνωση μετά τη 
μετανάστευση και ότι υπομένουν υψηλότερα 
επίπεδα οικιακής και άλλης βίας και 
εκμετάλλευσης σε σύγκριση με τους άνδρες. 
Οι μετανάστριες είναι μία από τις πιο 
ευάλωτες και σε κίνδυνο ομάδες στην 
Ευρωπαϊκή κοινωνία. 

Οι εταίροι της κοινοπραξίας είναι της άποψης 
ότι η ενσωμάτωση δεν θα επιτευχθεί προς τις 
κοινότητες των μεταναστών ή για τις 
κοινότητες των μεταναστών, αλλά μόνο μαζί 
με τις κοινότητες των μεταναστών. Έτσι, ο 
σχεδιασμός και η ανάπτυξη αυτού του νέου 
εκπαιδευτικού έργου θα γίνει σε στενή 
διαβούλευση και συνεργασία με μετανάστριες 
που θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε 
όλες τις ενέργειες σχεδιασμού και ανάπτυξης 

του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

 
1. Την ανάπτυξη ενός προγράμματος κατάρτισης Ηγετών Ενσωμάτωσης για 

μετανάστριες 
2. Την παραγωγή ψηφιακών εργαλείων και πόρων κατάρτισης για την ενσωμάτωση 
3. Το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγράμματος ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για 

την εκπαίδευση ενηλίκων και τους λειτουργούς υποστήριξης των μεταναστών 
4. Μια ηλεκτρονική πύλη μάθησης προσαρμοσμένη στις ανάγκες των χρηστών 
5. Ένα έγγραφο πολιτικής που να υπογραμμίζει την εκμάθηση της κοινοπραξίας του 

έργου ENGAGE 

Τι κάνει το έργο ENGAGE… 
Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί πολύ 
λίγες πρωτοβουλίες στην ΕΕ οι οποίες να 
αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες που 
προσφέρει η ψηφιακή εποχή για τη στήριξη της 
ένταξης των μεταναστών μέσω της χρήσης της 
τεχνολογίας στο διαδίκτυο για την παροχή 
πληροφοριών και για την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση. 

Υπάρχουν επίσης πολύ λίγα έργα ένταξης των 
μεταναστών τα οποία τοποθετούν τους ίδιους 
τους μετανάστες στο επίκεντρο της 
διαδικασίας του σχεδιασμού του 
προγράμματος. 

Το έργο ENGAGE θα αναπτύξει ένα πρόγραμμα 
κατάρτισης για τους Ηγέτες της Ενσωμάτωσης 
που θα απευθύνεται ειδικά στις μετανάστριες, 
τις οποίες θα βοηθήσει να αποκτήσουν τις 
απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες ώστε να γίνουν ηγέτες ένταξης στις 

κοινότητές τους. 

Τι θα πετύχει το έργο ENGAGE… 
 



 

Η Ιστορία μέχρι τώρα… 
 
 

Συνδεθείτε με το ENGAGE… 
Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στις τοπικές ομάδες εργασίας που θα συσταθούν σε κάθε χώρα 
εταίρο για να προωθήσετε την ανάπτυξη αυτού του ενδιαφέροντος έργου, επικοινωνήστε με τον 
εταίρο της χώρας καταγωγής σας ή με τον συντονιστή του έργου για περισσότερες πληροφορίες. 

 
Εάν είστε εκπαιδευτής στην εκπαίδευση ενηλίκων ή εργάζεστε σε οργανισμό υποστήριξης 

μεταναστών και σας ενδιαφέρει να αναπτύξετε και/ή να παραδώσετε την εκπαίδευση ENGAGE 
σε μετανάστριες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εταίρο της χώρας καταγωγής σας. 

 
Εάν είστε μετανάστρια και ενδιαφέρεστε να είστε επικεφαλής της κοινωνικής ενσωμάτωσης 

στην κοινότητα σας και επιθυμείτε να συμμετάσχετε στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
του ENGAGE, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εταίρο της χώρας καταγωγής σας. 

 

Ποιοι είναι οι εταίροι του ENGAGE… 
Η κοινοπραξία ENGAGE αποτελείται από 6 εταίρους υπό την ηγεσία του οργανισμού Sud Concept 

στη Γαλλία, που υποστηρίζεται από τους οργανισμούς Speha Fresia στην Ιταλία, BEST στην 
Αυστρία, DANTE στην Κροατία, CARDET στην Κύπρο και FIPL στην Ιρλανδία. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες 

www.engageproject.eu ή ακολουθήστε μας στο Facebook @engaproject.eu  

Κατά τη διάρκεια μιας εναρκτήριας συνάντησης 
διάρκειας 2 ημερών, το Νοέμβριο του 2017, οι 
κοινοπραξία συναντήθηκε για πρώτη φορά στη Ρώμη 
(Ιταλία) έτσι ώστε οι εταίροι να γνωριστούν, να 
μιλήσουν για τους στόχους και τις δραστηριότητες του 
έργου και να αρχίσουν να σχεδιάζουν τα πρώτα 
εργασιακά καθήκοντα για όλους τους εταίρους. Εκτός 
από τις παραγωγικές συζητήσεις και την ανταλλαγή 
γνώσεων και εμπειριών, ήταν επίσης καιρός να 
μάθουμε για ορισμένα υφιστάμενα προγράμματα για τις 
μετανάστριες. Ο οργανισμός Speha Fresia ήταν στην 
ευχάριστη θέση να παρουσιάσει τις γυναίκες από τη 
Μαδαγασκάρη και το Καμερούν οι οποίες ήταν ευτυχείς 
να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με όλους τους 

εταίρους του έργου. 
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Αμέσως μετά… 

 Δημιουργία τοπικών ομάδων 
εργασίας σε κάθε χώρα εταίρο. 

 Διεξαγωγή ερευνών. 
 Καθορισμός πλαισίου 

προγράμματος σπουδών 
και κατάρτισης. 

 Σχεδιασμός πρωτότυπων 
εργαλείων και πόρων για την 

ενσωμάτωση. 

Εκτός από το έργο, 
οι σκέψεις μας είναι και με τα 

θύματα αυτού του φαινομένου. 
Εις μνήμην των 26 κοριτσιών 
από τη Νιγηρία που άφησαν 

την τελευταία τους πνοή 

στη Μεσόγειο 

http://www.engageproject.eu/
mailto:facebook@engageproject.eu

